
 

  
  )٢٠١٢تقرير ( العراقيين المسيحيينعلى اضرار واعتداءات ) د(ملحق 

  
  الضرر  العنوان  المعلومات المتوفرة  تاريخ الحادث  االسم الكامل  ت

١  
  ٢٠١٢/أذار  تهديد ثالث عوائل مسيحية  ٣

ر     ب االيس ي الجان اطق ف ن من تقط
ل    ة الموص ن مدين ن  . م ع  (ع موق

  )عنكاوا آوم
ذه   البلديات –الموصل  ت ه رك    تلق ددها بت ة ته دات مكتوب ل تهدي العوائ

  .منازلها واال قتلت أحد أفراد العائلة

ريان     ١٩/٥/٢٠١٢   منذر صباح  ٤ ع الس ات تجم ؤول تنظيم مس
  برطلة - نينوى   المستقل

ادت مصادر من        ار، وأف ى اطالق ن تعرض منزله ال
ائر       ن عش ر م ه عناص ت ب ل قام ة، ان العم المنطق

  .الهرآي الكردية

ل     ١٩/٥/٢٠١٢  لى اهالي قرية برطلة أعتداء ع  ٥ ي داخ ة ف ارات ناري الق عي أط
  المدينة 

  برطلة –نينوى 
  

ة     يارة مدجج ة س تقلون اربع لحون يس ام مس ق
ة   ات التابع دى الكافيتري ى اح الهجوم عل بالسالح، ب
ل     د حصل داخ ان ق جار آ ر ش يحي، اث واطن مس لم
ا      ل م دمير آ ا وت ر واجهته اموا بكس ا، وق الكافيتري

  .من اثاثتحتويه 

  برطلة -نينوى  يعمل في حراسات برطلة   ٢٩/٥/٢٠١٢  ضرب مواطن مسيحي   ٦
ى     يد عل د جمش بكي محم ب الش ة النائ دت حماي اعت
ه،        ي رأس دهم ف ابوا أح ث اص ة، حي ات برطل حماي
ددة من    باالضافة الى آسور وآدمات في مناطق متع

  .جسمه نقل على اثرها الى المستشفى

رات     ٢٠١٢ايار   المهندس نعمت فرج نعوم  ٧ دير المختب ب م غل منص ش
ى اضرار         حي المهندسين –الموصل   االنشائية في الموصل ه ادت ال ام منزل وة ناسفة ام تم تفجير عب

  مادية آبيرة ، وعلى اثرها ترك الموصل

  المجموعة الثقافية –الموصل   زرع عبوة ناسفة امام منزله  ٢٠١٢ايار    الدآتور فاتح عبد االحد حدود  ٨
ة  تم  تفكيك عبوة ناسفة زرعت أمام منزله في منطق

رك     ا ت ى اثره ل وعل ة بالموص ة الثقافي المجموع
  .الموصل



 

   الدآتورة مها فرج نعوم  ٩
دات       الموصل  تم تهديدهن  ٢٠١٢ايار  د تهدي زلهم في الموصل بع ائلتهن من ا وع ترآت

وم،    ١٠  .وجهت لهم من قبل مجهولين رج نع ادة ف ة غ المهندس
  ها أعالهاخت الدآتورة م

ة      ٢٠١٢ايار    وسامة متي حنا  ١١ ل االبتدائي ة الخمائ ديرة مدرس م
ن    الموصل  في منطقة حي الزراعي بالموصل دات م دد من التهدي ا ع د تلقيه ترآت الموصل بع

  .قبل مجهولين

  ٢٠١٢ايار   شذى دريد  ١٢
ل    مطران   –سكرتيرة المطران أمي

ة   ة الكلداني ة الكاثوليكي الكنيس
   بالموصل

رك الموصل       لموصلا ى ت تم تهديدها مع والدها واضطروا ال
  .على اثر ذلك

ل      ترك الموصل بعد تلقيه  الموصل  تهديد  ٢٠١٢ايار   شانت بوغوص  ١٣ دات من قب عدد من التهدي
  .مجهولين

ه وسرقته ومن       ٢٠١٢ايار   احراق منزل مواطن مسيحي   ١٤ ى منزل الهجوم عل
  حي االخاء –الموصل   ثم حرقه

ل مجهولين ومن        ى الهجوم من قب تعرض منزله ال
ان أصحاب    دما آ ه، عن ك احراق د ذل رقته وبع م س ث

  .المنزل خارجا

ا ٤٩  ١١/٦/٢٠١٢  بولص ايزريا    ١٥ دى  عام ي اح ل ف ، يعم
  بغداد  المكتاب في بغداد

لة  من سلس ك ض ه وذل ره وبطن ي ظه يب ف اص
بالد  ة من ال اطق مختلف ي ضربت من ارات الت االنفج

وم  ي ي ران ف اء حزي ل ٢٠١٢االربع دامي ونق ، ال
  .المستشفة لتلقي العالج

يحي   ١٦ ود لمس زل يع ابة من اص
  آرآوك  اصيب منزله بقذيفة آاتيوشا  ١٠/٧/٢٠١٢ بقذيفة آاتيوشا

ة آاتيوشا، تسببت       ى اصابة بقذيف تعرض المنزل ال
ائر      دث خس م تح زل، ول ي المن رة ف رار آبي ي اض ف

رية ز محاف  . بش ي مرآ ع ف زل يق ةالمن وك،   ظ آرآ
   بالقرب من ديوان محافظة آرآوك

  آمب سارة –بغداد   نادي ثقافي واجتماعي  ٩/٢٠١٢/ ٤  نادي المشرق   ١٧
اموا    اقتحمته قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي وق
ه وتكسير الزجاج      بضرب المواطنين الموجودين في

  .وأضرار مادية أخرى

اقتحمت الجمعية من قبل قوة عسكرية تابعة للجيش   الكرادة -بغداد   ية واجتماعيةجمعية ثقاف  ٩/٢٠١٢/ ٤  جمعية أشور بانيبال  ١٨
  .العراقي واحدثوا فيه اضرار مادية



 

زل  ١٧/٩/٢٠١٢  حرق منزل يعود لمسيحي  ١٩ عن  . اقتحام وسرقة وحرق المن
رقة     بغداد الجديدة –بغداد   )عنكاوا آوم(موقع  ه وس ام منزل ون باقتح لحون مجهول ام مس ق

 .ته ومبلغ من المال ومن ثم حرقهمحتويا
  حسام انور آربيت  ٢٠

ازلهم نتيجة انفجار سيارتين       آرآوك  انفجار سيارة مفخخة  ١٥/١٠/٢٠١٢ وقعت اضرار على من
  حميد انور  ٢١  .مفخختين بالقرب من محافظة آرآوك

  حكمت انور  ٢٢

 حي القادسية الثانية –وصل الم  أصيب منزله بقذيفة هاون  ٨/١١/٢٠١٢  اصابة منزل مسيحي  ٢٣
ذائف       يحي بق واطن مس ود لم زل يع تهدف من اس
ا آانت تستهدف       ل بأنه هاون، من قبل مجهولين قي

  .أحد مراآز الشرطة

  برطلة –نينوى   تعرض الى اطالق نار  ١٧/١٢/٢٠١٢   رامي اسماعيل دنحا  ٢٤
ر حزب      ل حراس مق تم رميه باطالقات نارية من قب

تاني  ديمقراطي الكردس ه  ال ود لمنزل ان يع ا آ بينم
ى       ه ال ى نقل ا أدى ال ة، م سيرًا على االقدام في برطل

  .المستشفى
 
  


